
  
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
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            Αριθ. Πρωτ.:           2152 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ / ΤΟΣ 407/1980 (Α’ 112) 

ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

Η Συνέλευση του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κατά την υπ’ αριθ. 6/12.12.2019 έκτακτη συνεδρίασή της,  λαμβάνοντας υπόψη τις 

διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ./τος 407/80 (Α΄ 112) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 

3653/2008 (Α΄49), 80 παρ. 6 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), 28 παρ. 3 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και ισχύει, την υπ’ αριθ. 

πρωτ. Φ.11/Ζ2/109908 Υ.Α. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και την υπ’ αριθ. 7/27.11.2019 απόφαση έκτακτης συνεδρίασης της 

Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, αποφάσισε τη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη 

διδάσκοντος/ουσας βάσει του π.δ./τος 407/80, με δυνατότητα ανανέωσης, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου, στο πλαίσιο κάλυψης των διδακτικών αναγκών του Τμήματος κατά το εαρινό (β’) εξάμηνο 

σπουδών τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και ειδικότερα για το παρακάτω υποχρεωτικό μάθημα του 

Προγράμματος Σπουδών:  

«Εμπορικό Δίκαιο»  (3 ώρες διδασκαλίας/εβδομάδα) (6 ECTS) 

Η περιγραφή του μαθήματος μπορεί να αναζητηθεί στον κάτωθι σύνδεσμο: 

https://www.uom.gr/ba/programma-spoydon/kormos-1o-eos-4o-eksamhno?semester=2#undefined4 

Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται για την παραπάνω θέση, καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία 

του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Εγνατία 156, ΤΚ: 54636, Θεσσαλονίκη) από 20-12-2019  μέχρι 

και 8-1-2020 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  

1. Αίτηση υποψηφιότητας. 

2. Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών καθώς και πιστοποιητικά ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. [πρώην 

ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.], εφόσον οι τίτλοι σπουδών αποκτήθηκαν στο εξωτερικό. 

3. Βιογραφικό σημείωμα για τις σπουδές και την επιστημονική δράση του υποψηφίου/ας. 

4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα πρωτότυπα υποβαλλόμενα επιστημονικά δημοσιεύματα. 

5. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα. 

 

 Τα ανωτέρω υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (cd ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) ή σε ένα αντίτυπο 

έντυπης μορφής, το οποίο θα τηρείται στη Γραμματεία του Τμήματος. 

 

Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των ως άνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή 

μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή 

πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η 

πλήρης γνώση και η άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. 

 

Όποιος/α υποψήφιος/α επιλεγεί, θα πρέπει μετά την επιλογή του/ης να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

α) Στο Τμήμα Μισθοδοσίας 

Φωτοτυπία Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης 

https://www.uom.gr/ba/programma-spoydon/kormos-1o-eos-4o-eksamhno?semester=2#undefined4


Φωτοτυπία βεβαίωσης απογραφής ΙΚΑ (από το Μητρώο ΙΚΑ) 

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας 

Φωτοτυπία βιβλιαρίου για τον ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού 

 

β) Στο Τμήμα Προσωπικού 

Άδεια διαμονής εάν είναι αλλοδαπός υπήκοος 

Άδεια εργασίας εάν είναι αλλοδαπός υπήκοος 

 

Εάν ο επιλεγείς/είσα κατέχει κύρια θέση απασχόλησης στο Δημόσιο Τομέα θα πρέπει πριν από την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης να προσκομίσει άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Φορέα στον 

οποίο υπηρετεί ή του αρμοδίου για θέματα αδειών, οργάνου, εφόσον η κύρια Υπηρεσία του/της εποπτεύεται από το 

Δημόσιο. Η μη κατάθεση αυτής θα εκλαμβάνεται ως μη ληφθείσα έγκριση εκ της Υπηρεσίας, περίπτωση κατά την 

οποία, το οικείο ακαδημαϊκό Τμήμα θα προχωρά σε, εκ νέου, ανάθεση του σχετικού έργου.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος 

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Εγνατία 156, ΤΚ: 54636, Θεσσαλονίκη) τηλ. 2310 891 283 – 214, κατά τις 

ώρες από 09:00 – 17:00. 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος 

 

 

  Καθηγητής Βασίλειος Αλετράς 

 


